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Expertní analýza 
 

Název projektu Divný, zlý a zvrácený 

Evidenční číslo projektu 4052/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

  

 
 

Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 27 09 2020  

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Cílem projektu, na který žadatelé chtějí získat příspěvek Fondu, je během roku 2021 a 2022 
vytvořit „antologii“ „divných“ filmů, uvést je do eventové distribuce a následně pro ně 
vytvořit pod hlavičkou pod hlavičkou Divný, zlý a zvrácený  prostor ve vybraných VOD 
platformách.  
 
Jde především o  

 Německy mluvenou oblast, sociální anomálie inspirované raným Michaelem 
Hanekem, 

 švédskou sociologickou observaci,  

 řeckou divnou vlnu,  

 a maďarskou školu  
 
Vesměs jde o filmy kontroverzní, oceněné na různých festivalech, slovy autorů „artové filmy, 
které vystupují z žánrových a estetických norem.“ Žadatelé se domnívají, že „je zapotřebí 
hledat nové cesty, jak především mladší diváky přilákat na náročné filmy, které vnímají svět z 
nezvyklé, zneklidňující perspektivy; filmy, které rezonovaly na světovém festivalovém okruhu, 
v kontextu české distribuce však dostaly jen minimální prostor. „ 
Jde o filmy mnohdy provokativní, o kterých se píše, část diváků o nich i diskutuje, když jsem 
procházel jejich reakce, je nesporné, že část vyjadřuje to, o čem žadatelé píší, tedy uchvácení, 
fascinaci atd, - cituji „doviedol snímok po režisérskej stránke takmer až k dokonalosti. 
Perfektne vystihol psychologickú podstatu takéhoto zvráteného vzťahu, dokonca aj typovo 
(obyčajne ide o ľudí, o ktorých by ste si to nemysleli). Celý ten nechutný obraz dopĺňa 
nezvyčajne tiché, ale o to viac reálne spracovanie, kruté a smutné.“  



 

 

Strana 2 

 

 

jiní to vnímají jinak – cituji 
„V Rakúsku (a vlastne aj inde) sa odohrali tieto svinstvá. Načo točiť o tom filmy? A keď už, tak 
nech sa s tým vo filme snažíme vysporiadať a riešiť to! Ale za akým účelom bol tento film 
natočený? Pre koho? Nesúdi, nehodnotí, nie je to dokument, tak čo je to teda?“ 
 
 
Žadatelé uvádějí, že „dnes jsou zájemci o tyto filmy odkázáni spíše na obskurní pirátské 
portály a nekvalitní DVD ripy.“ Domnívám se, že to není zcela pravda, (pominu-li nejasné 
označení obskurní pirátské portály), je většina filmů, pokud jsem to procházel, standardně na 
Amazonu i jinde dostupná na DVD, i některých VOD platformách, na čemž není nic 
obskurního a nejde o nekvalitní ripy.  
 
Projekt si klade za cíl oslovit cílovou skupinu, kterou žadatelé odhadují na 155 000, navazuje 
na loňský festival, jehož se zúčastnilo 400 lidí 
 
Projekt je zjevně připravený se znalostí věci, je podle mého názoru poněkud optimistický, 
pokud jde o velikost cílové skupiny (nemusím mít pravdu), Myšlenka vytvoření dedikované on 
line platformy je podle mého názoru velmi vhodným řešením, umožňuje integrovat i malé a 
rozptýlené skupiny se silným společným zájmem, které jsou jinak klasickými marketingovými 
nástroji obtížně oslovitelné a uchopitelné.  
 
Opět je dobře rozmyšlené, že Divný, zlý a zvrácený chce překročit limitovaný časový dopad 
festivalů a zařadit své tituly do distribuce na další časový úsek, zároveň k nim dodat pečlivě 
ošetřený kontext v podobě kampaně, eventů i doplňkových materiálů.  
 
Rozpočet akce je vcelku uměřený, nicméně mám poznámku k nepřesnosti, která ale není 
zásadně podstatná. Žadatelé uvádějí, že „Vzhledem k povaze projektu kombinuje finanční plán 
jen dva zdroje financování: vlastní prostředky distributora, které budou použity především na 
krytí licencí a materiálu a příspěvek SFK, z nějž bude pokryta část výrobních nákladů …“  To 
není asi pravda, vlastní prostředky podle rozpočtu nekryjí ani licence a materiál.  
 
Základní otázkou, kterou si kladu, je, zda   

 vzhledem k charakteru filmů  

 tomu, že nejde ve značné míře o filmy nové   

 a nejde o filmy nedostupné,  
je potřebné, aby Fond financoval podobný projekt z veřejných prostředků.   
 
Nechci cenzorovat produkci, která zjevně některé diváky těší, některé obohacuje, některé 
provokuje a jiné irituje (a mnohé nezaujme). Podle mne má plné právo na existenci za 
předpokladu, že nalézá přiměřenou diváckou odezvu. Jestliže žadatelé chtějí takovou tvorbu, 
kterou se zjevně zabývají přesvědčeně a se znalostí věci, utřídit a v ucelenější podobě 
s komentáři atd. nabídnout divákům, nic proti tomu.   
 
Sám si ale nemyslím, že je třeba takto specificky zaměřený projekt financovat z veřejných 
prostředků, myslím si, že při velikosti cílové skupiny kolem 150 000 (nebo i o něco menší) by 
měl projekt být schopen samofinancování.  Je to ovšem na zvážení a jistě se mnou leckdo 



 

 

Strana 3 

 

 

nebude souhlasit.  
.  

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

  

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt je solidně připravený a vychází zjevně z dobré znalosti oblasti, na kterou se 
žadatelé zaměřují. Je rovněž zjevné, že existuje cílová skupina, která bude tyto filmy 
vnímat jako obohacení, domnívám se ale, že je dost specifická, čemuž by odpovídalo oněch 
400 diváků v Praze v loňském ročníku.  

  

  
 

 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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 Nemám poznámky ani pochybnosti.  
 

 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 
znaků) 

Jak jsem uvedl, myslím si, že jde o filmy pro poměrně malou skupinu diváků, a ti, kdo o 
tento typ filmů mají opravdový zájem a nehledají jen senzace, budou již mít vytvořené 
cesty, kde je shlédnout, i proto, že ty tituly nejsou nedostupné.  
Význam je tedy především v koncepci, komentářích a dramaturgii, což nezpochybňuji, 
nicméně dopad nakoupení distribučních práv bude podle mého názoru menší. .  
 

 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 V pořádku s výjimkou uvedeného a dále dokumentovaného tvrzení týkajícího se rozpočtu.  
 
 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je rozumný, největší část tvoří pořízení a lokalizace materiálu, což vychází asi na 
75.000 Kč na jeden titul. To s DCP, titulky a distribučními kopiemi činí 424 000, tedy dvě 
třetiny rozpočtu.  

 
Sporné je tvrzení žadatelů „Vzhledem k povaze projektu kombinuje finanční plán jen dva 
zdroje financování: vlastní prostředky distributora, které budou použity především na krytí 
licencí a materiálu a příspěvek SFK, z nějž bude pokryta část výrobních nákladů a 
propagačních / prezentačních …“ je mylné nebo nepřesné, protože podle fin plánu činí 
vlastní prostředky 239 000 Kč, jen málo přes polovinu nákladů na tituly. Vnitřní alokace 
prostředků ale podstatná.   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dobře rozmyšlená a připravená. 
 
On line platforma pro zájemce je podle mne, jak jsem již uvedl, velmi správné řešení i 
rozdělení nákladů na reklamu je tomu odpovídající. 
 
Jak jsem řekl, odhad cílové skupiny se mi jeví optimistický, pokud by ale byl pravdivý, o to 
spíše by měl být projekt samofinancovatelný, při úspěšném oslovení jedné desetiny této 
skupiny by stačilo získat cca 40 Kč od každého.    
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7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Nemám výhrady ani pochybnosti  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Divný, zlý a zvrácený 

Evidenční číslo projektu 4052/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 20.9.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Distribuční projekt Divný, zlý a zvrácený je zajímavým obohacením distribuční nabídky artových evropských 
filmů, který je dramaturgicky propojený v ucelený dlouhodobý koncepční aktivitu. Ta přinese do českých kin i 
na VOD platformy často přehlížené divácky náročné filmy, které se programově nedrží obvyklých norem – 
ani žánrových a ani umělecky estetických. Střet zvídavých diváků s touto kinematografií bude zmírňován 
pomocí kurátorských eventů či úvodních slov autorů konceptů – živých či audiovizuálně zprostředkovaných. 
Projekt je detailně připraven a prezentován v programové části, potřeboval by však větší propracovanost 
v oblasti marketingu. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční projekt Divný, zlý a zvrácený si klade za cíl přinést do vybraných tuzemských kin a na online 
platformy okrajové, divácky extrémně náročné filmy. Předložený širší výběr třinácti filmů pro sezónu 
2021/2022 se zaměřuje na čtyři evropské kinematografie, na čtyři tematické skupiny, do nichž bude vybrán 
jeden až dva filmy. Podle předloženého rozpočtu vše nasvědčuje tomu, že se pro každý okruh počítá 
s jedním zástupcem – celkem tedy s distribučním uvedením čtyř filmů v průběhu dvou let.  
V žádosti mi chybí časový plán, kdy budou filmy uváděny do jednotlivých fází distribuce. Zda postupně 
s většími odstupy či všechny čtyři v jednom období, v jakých konkrétních (nebo aspoň přibližných) 
termínech jsou premiéry plánovány apod. 
Projekt distribuce starších artových filmů tohoto typu je zajímavý a jsem zvědavý na jeho výsledek. 
Zmíněné typy filmů, které se často i domovských kinematografiích pohybují na okraji či mimo standardní 
distribuce, nemají v českých kinech početné zastoupení, nejsou pravidelnými účastníky ani festivalů, spíše 
je lze nalézt na některých přehlídkách. Jejich dramaturgicky ošetřená distribuce v podobě aktivity Divný, zlý 
a zvrácený je zajímavým počinem, který má potenciál dlouhodobého projektu vyhledávaného poučenými a 
zvídavými diváky i přitáhnout a získat nové diváky s odpovídajícími kulturními a společenskými zájmy. 
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení týmu je určitě zcela kompetentní a vysoce erudované pro realizacio tohoto typu projektu a jeho 
dlouhodobé rozvíjení i dalších letech. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kolekce filmů a forma jejich uvedení v rámci projektu Divný, zlý a zvrácený je ojedinělou distribuční 
aktivitou, která přináší do kin nikoliv žhavé novinky, ale filmy a tvůrce, kteří jsou u cinefilního publika 
v povědomí, jejich tvorba bývá občas uváděna na festivalech a přehlídkách, jsou důležitou – byť velmi 
vyhraněnou -  součástí evropské kinematografie, ale tyto filmy nejsou standardně a legálně dostupné (až na 
pár výjimek například na iTunes) ani v kinech a ani na VOD platformách. Tento určitý dluh může tento 
projekt v dlouhodobém horizontu postupně splácet a věřím, že má potenciál získat pro něj publikum jak 
v řadách skalních milovníků náročných filmů tak i u nových, zvídavých diváků přístupných k neotřelým 
filmovým zážitkům. Projektu naplňuje obsah kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována srozumitelně a obsahuje všechny podstatné údaje i přílohy, které umožňují seznámit 
se záměry a strategií žadatele při distribuci filmu. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, podrobný, přehledný a jeho položky odpovídají plánovaným 
nákladům na zajištění práv a materiálů k filmům, k marketingové kampani a dalším technickým i dalším 
produkčním nákladům nezbytným pro realizaci projektu v uvažovaném rozsahu.  
Finanční plán je realistický, je založen na více než podstatné podpoře ze strany Fondu, ale finanční riziko 
možné finanční ztráty v případě neúspěchu projektu nese i sám žadatel. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený projekt dává poměrně přehlednou představu o jeho realizaci, určitě by bylo vhodné uvést 
některé termíny, které se týkají časového uvedení jednotlivých filmů v kinech a na následujících 
platformách. I kyž je jasné, že v dnešních časech je plánování poněkud komplikovanější. 
Distribuční strategie se výrazně opírá o tradiční artová kina, která mají publikum poměrně cinefilně 
vychované. Určitě by v tomto projektu bylo vhodné intenzivněji komunikovat i s dalšími kiny – v žádosti je 
uvedeno jen, že projekt bude nabídnut všem kinům, která budou mít zájem. Chybí však informace o 
aktivitách, jak chce projekt tento zájem vzbudit a překročit tak hranici mimo zavedená artově vyhraněná 
kina. Provokativní vyhraněnost těchto filmů by měla mít potenciál  plánovanými doprovodnými materiály a 
při správné komunikaci s kiny i jejich potenciálními diváky probudit zvědavost vedoucí k návštěvě programu. 
Marketingový plán je poměrně prostý, s jednotným vizuálem přes Facebook a Instagram oslovit diváky. 
Myslím, že spoléhat se pouze na tento komunikační kanál je chyba. Projekty tohoto typu, zejména pokud 
chtějí být dlouhodobé, potřebují vybudovat svou značku, získat zvědavost a také předat i podrobnější 
informace. A to formy komunikace – především Instagram – zvládají jen těžko a spíše slouží k připomínání 
a podpoře další kampaně nebo komunikaci uvnitř bubliny. V žádosti mi chybí informace o jednotlivých 
krocích a formách PR kampaně (i když v rozpočtu tato položka nechybí), o případné spolupráci s filmovými 
či kulturními médii apod. Očekávat, že takto komplikovanou a náročnou cílovou skupinu na svou stranu 
získám podporovanými statusy na sociálních sítích, mi nepřijde dostačující.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Artcam Films je dlouhodobě působící distribuční a produkční společností se zkušeností s distribucí 
nezávislých a často i umělecky náročných filmů v kinech i na VOD platformách. Lze očekávat profesionální 
přístup žadatele při realizaci tohoto distribučního projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Doc Alliance Films 

Evidenční číslo projektu 4062/2020  

Název žadatele Doc-Air, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 05/10/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá žádost na podporu jedné z nejdéle existujících evropských distribučních platforem pro 

autorské, dokumentární i experimentální filmy, která napomáhá síření českých a evropských titulů. 

Specifikou projektu je jeho provázanost s festivalem Jihlava za ČR a s dalšími významnými dokumentárními 

festivaly v EU, které zároveň spoluvytvářejí dramaturgii a business model. Tento sice neumožňuje fungování 

zcela bez veřejnoprávních podpor, ale zajišťuje mu evropskou subvenci Media, a i pro majitele práv je 

přínosným rozšířením trhu. 

 

projekt je profesionálně zpracovaný, a je zřejmé, že jeho autoři znají dobře kontext a problematiku distribuce 

nezávislých dokumentů jak v České republice, tak i v Evropě.  

 

Projekt je komplementární ke stávajícím distribučním mechanismům, a rozšiřuje nabídku a rozmanitost titulů. 

Demokratizuje přístup k filmové tvorbě, inovuje a zaplňuje volný prostor jak v českém, tak i v evropském 

filmovém průmyslu. Otevírá možnosti pro alternativu a rozmanitost, postaveni VOD platformy je žadatelem 

jasně reflektováno. 

 

Dramaturgický výběr je popsán a je v  přílohách dobře zdokumentován. 

 

Žádost je oprávněná, plně odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje ucelené a jasné informace, které 

si neodporují a přinášejí dostatečnou prezentaci plánované aktivity. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Po stránce dramaturgické se organizátor vymezuje jako VOD platforma pro kvalitní filmovou a 

dokumentární tvorbu různých žánrů. V tomto případě nejde o klasickou kinodistribuci, a to na území ČR a 

také v zahraničí. Česká sekce portálu je dobře popsána, a nabídka je velmi kvalitně editorializována.  

Spojení nabídky a distribuční strategie v projektu je prokázáno jako dlouhodobě funkční, a soudobém 

kontextu čím dál více relevantní. 

 

Z hlediska distribuční kvality se jedná o projekt, který je v České republice nemá přímou konkurenci, a je 

originální i z pohledu celoevropského. Za přidanou hodnotu lze považovat jak schopnost projektu 

reprezentovat dobré jméno českých filmových profesionálu v evropském prostoru, ale také zviditelnění 

české tvorby.  

 

Žadatel své publikum zná dosti podrobně a využívá dostupných statistik a sondáží, aby se o jeho složení 

informoval a zlepšil komunikaci vůči cílovým skupinám. Projekt se orientuje na všechny věkové vrstvy 

včetně mladých diváků, a dobře naplňuje projekt kulturní/výchovnou/vzdělávací funkce. 

Přináší inovace jak formou, tak metodou práce i v rámci partnerských struktur a obsahem. 

Kritéria a cíle Výzvy jsou projektem zcela naplněny. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým je složen s kvalifikovaných profesionálů, jejichž profil je adekvátní ke splnění 

předpokládaného zadání. Organizátoři mají velmi dobrý přehled o svetových tendencích v oblasti 

profesionální práce s publikem. Na komplikovanou situaci distribuce autorských filmů a dokumentů reagují 

inovativně, a to vytvořením pan-evropského projektu s jim blízkými a festivaly v zahraničí.  

 

Zajímavá je vize týmu, který se zaměřil před mnoha lety na hledání řešení jak pro diváky zpřístupnit tituly 

přes VOD. Toto svědčí o profesionální úrovni a nadhledu, o schopnosti tvořit projekty, které přesahují 

lokální úroveň, a stavějí tak Českou republiku do centra evropské kulturní reflexe. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos a význam distribuce tohoto filmu pro českou a evropskou kinematografii je v žádosti popsán, a dobře 

vystižen. Rozvoj a rozmanitost filmové kultury u nás a v Evropě jsou nejvýznamnější motivací projektu. 

Hlavním přínosem je inovativní zpřístupnění kvalitních filmů. Jedná se o formu distribuce netradiční, a 

komplementární k již existujícímu systému do kin. Princip je universální, a je běžná i v zahraničí.  

Zajímavý přesah poskytuje rozšíření nabídky pro různé věkové kategorie, pro děti a diváky 50+. Zlepšuje se 

tak filmová gramotnost a integrace okrajovějších cílových skupin. 

Projekt bezpochyby naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je kompletní, srozumitelná, kvalitně zpracovaná a poskytuje veškeré podklady nezbytné k jejímu 

správnému posouzení. Poskytnuté podklady neobsahují rozpory ani protichůdné informace.  

Doloženo je několik příloh, které velmi podrobeně dokumentuji aktivity Doc Alliance Films. Také výsledky 

návštěvnosti jsou detailně rozepsány, a podávají dobrou představu o fungování projektu.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je okomentován, a je transparentní. Uvedené částky jsou přiměřené, odpovídají standardům a 

ohodnocením na lokálním trhu.  

Doc Alliance Films disponuje ve finančním plánu vícezdrojovým financováním, pocházejícím z MKČR a 

z prestižního programu MEDIA při EU, které je však ve stádiu potvrzené podpory. Vzhledem k náročnému a 

takřka nekomerčnímu charakteru projektu je pro něj těžké najít komerční sponzory. Finanční plán počítá 

také se zisky z předplatného, a tato úvaha je realistická. Důležitým aspektem je fakt, že 60% příjmů za 

odvysílané filmy jde pro majitele jejich práv a přispívá tak do řetězce filmového průmyslu. 

 

Podíl veřejné podpory z ČR a EU je zhruba 80%, a požadovaná částka je 1,5 M KČ. Výše požadované 

podpory a její podíl na celkových nákladech projektu jsou obhajitelné. 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram je podrobně sděleny, a jsou přiměřené pro tento typ 

projektu. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je adekvátní k danému projektu.  

Cílové skupiny jsou identifikovány, a práce s nimi je dobře naplánována a popsána. Strategie je orientována 

na rozšíření diváckého spektra, na zvýšení návštěvnosti pro kvalitní českou produkci. 

Projekt přináší na český trh alternativní řešení, vypracované společné s profesionály z dalších zemí, které 

se nacházejí v podobné situaci.  

Distribuční a marketingová strategie jsou propracované, realistické a vhodně zvolené. 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram je podrobně sděleny, a jsou přiměřené pro tento typ 

projektu. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Doc Alliance Films je díky svým aktivitám dnes na evropské profesionální scéně již pojmem, a tento 

nápaditý projekt na rozvíjení publika v původně alternativním VOD prostoru dnes nabyl vskutku až 

nečekané aktuálnosti a významu, a řadí projekt mezi to neprogresivnejší v této oblasti v EU a i na světě. 

Tuto image si Doc Alliance Films cílevědomě udržuje již několik let, a kontinuita jeho působení mu dodává 

kreditu. Také zmiňovaní partneři projektu se řadí mezi profesionální aktéry v oblasti kvalitní české 

kinematografie. 

Dosavadní zkušenosti a činnost žadatele v oboru jsou prezentovány jasně a přesvědčivě, a lze ji hodnotit 

jednoznačně pozitivně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Doc Alliance Films 

Evidenční číslo projektu 4062/2020 

Název žadatele Doc-Air, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 20.9.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Projektem Doc Alliance Films je provozování a rozšiřování VOD portálu Dafilms.cz, který je důležitou 
tuzemskou (s mezinárodním přesahem díky zapojení Doc Alliance) platformou pro dramaturgicky kvalitně 
ošetřovanou nabídku širokého filmového katalogu, který se nad původní rámec dokumentárních, 
experimentálních a studentských filmů rozšiřuje i o vybranou českou a světovou hranou tvorbu. Tím se 
prostor portálu otevírá další tvorbě a nabídka kvalitní kinematografie Dafilms.cz se stává úplnější. 
I když je přístup na Dafilms.cz pár let již zpoplatněn, přesto tento projekt není komerční. Výnosy jsou z větší 
části předávány majitelům práv k filmům, podíl žadatele tak nepokrývá náklady na rozvoj a provoz portálu, 
dílčí podpora z veřejných zdrojů je tedy pro existenci Dafilms.cz nezbytná a vzhledem k portálem 
poskytované propagaci a šíření kvalitní kinematografie i prospěšná. 
Díky své dramaturgii, kurátorské práci a dalším marketingovým a distribučním aktivitám patří v ČR 
Dafilms.cz mezi kinematograficky nejkvalitnější VOD portály a zároveň je programově nejbohatším. 
Koncepční prací s diváky i s tvůrci a producenty a jejich filmy má Dafilms.cz velký potenciál vytvářet silné 
loajální pouto, získávat a udržovat tak stabilní uživatele i dodavatele filmového obsahu.  
Předložená žádost je vypracována velice precizně ve všech svých částech. 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Základní aktivitou projektu Doc Alliance Films je provozování a budování VOD portálu Dafilms.cz, který je 
za cca 15 let své existence pro diváky stabilním prostorem pro vyhledávání a sledování audiovizuální 
tvorby, která je od počátku existence zaměřena především na dokumentární a experimentální tvorbu. 
V posledním roce se katalog filmů rozšiřuje i o vybrané české a zahraniční hrané filmy – to je zřejmý 
výsledek poptávky a a také jedna z cest, jak získat nové uživatele a předplatitele, kteří pak mají příležitost 
„procestovat“ i dokumentárními, studentskými a experimentálními tituly, které jsou stále základem portálu 
Dafilms.cz. Od roku 2016 je portál přístupný pro předplatitele případně umožňuje získání filmu za 
jednorázový poplatek. Portál prošel nutnými úpravami, které usnadňují lepší orientaci v jeho narůstající 
nabídce. I z toho je zřejmé, že se projekt průběžně, spíše evolučně než revolučně, vyvíjí a reaguje na 
potřeby jak uživatelů tak i na pro dlouhodobý provoz nezbytné ekonomické parametry I díky tomu má tento 
projekt vysoký potenciál dlouhodobého fungování při zachování vysoké dramaturgické kvality a otevřenosti 
různým formám AV tvorby. 
Dafilms.cz od samého počátku dává prostor i studentské tvorbě a nezávislé tvorbě autorské, pracuje s ní při 
své dramaturgii a marketingu, tvůrcům a producentům zajišťuje smluvně daný podíl z tržeb. Díky tomu 
rozšiřuje významně v online prostoru šíří nabídky i o tyto projekty, které by často jinak byly více méně 
odsouzeny k bloudění na YouTube či Vimeo kanálech. 
Projekt naplňuje všechna kritéria a cíle výzvy. 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým Doc Alliance Films je zkušený, stabilizovaný a naprosto kompetentní k dalšímu rozvoji 
projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Katalog filmů umístěných na portálu Dafilms.cz je jedinečný, dramaturgicky pečlivě řízený a je 
nejobsáhlejším souborem AV tvorby na našem území. Dafilms.cz s kolekcí průběžně aktivně pracuje, 
vytváří kurátorsky koncipované filmové události, kolekce a akce, díky nimž filmy uvádí v nových 
souvislostech a spojeních, připomíná pozapomenutou či přehlédnutou tvorby. 
Dafilms.cz vytváří také výrazný prostor i pro díla – zejména dokumentární tvorbu, která pro sebe, často i 
přes svou nespornou kvalitu obtížně hledají jinde důstojnou prezentaci a podporu. 

 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je úplná a srozumitelná a umožňuje správné posouzení. Je vypracována velmi 
podrobně, jednotlivé kapitoly jsou detailně a přehledně propracovány. Radost procházet takovouto žádost. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní a realistický, je zřejmé, že jeho zpracování vychází z mnohaleté zkušenosti 
z řízení tohoto projektu. Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je zcela 
obhajitelná. 
Finanční plán je postaven z velké části na příjmech od uživatelů portálu, přesto je zřejmé, že i přes výrazný 
nárůst není takto koncipovaný projekt zaměřený na prezentaci a podporu převážně nekomerční tvorby bez 
podpory ze strany Fondu a Kreativní Evropy či dalších veřejných zdrojů soběstačný a tak je toto 
vícezdrojové financování se zapojením veřejných podpor, dotací a grantů nezbytné. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Za řadu let, po níž v českém online prostoru Dafilms.cz působí, prošel řadou změn, jimiž reagoval na 
technologický vývoj VOD služeb i na rozšiřování služeb a katalogu nabízených filmů. Zásadní změnou bylo 
zpoplatnění přístupu k filmům v roce 2015 v několika možných variantách (měsíční, roční, TVOD), rozšiřuje 
se nabídka i o hranou tvorbu, byla navázána spolupráce s ČFTA a Českým lvem…. 
Důležitá je celoroční práce s kolekcí filmů – nejen její rozšiřování, ale organizace a propagace filmových 
událostí, programové speciály, poutání na film týdne, retrospektivy, poutání novinek, prezentace vybraných 
tvůrců apod. To je něco, co Dafilms.cz odlišuje od mnohých katalogových VOD portálů a tato práce 
s divákem je nepřehlédnutelná a divákům pomáhá nejen v orientaci v široké nabídce, ale má potenciál jej 
přivést i k tvorbě, kterou neměl v plánu nalézt. 
Cílové skupiny – jsou i díky nástrojům Google Analytics – přesně definované a projekt s nimi tak může 
velmi cíleně komunikovat a přesně je oslovovat. Díky tomu je možné i efektivně pracovat v oblasti 
marketingu, projekt využívá všech smysluplných nástrojů a spolupracuje s efektivními partnery – od ČFTA 
přes festivaly až po mediální partnery. Zajímavý pohled přináší i uvedená analýza trhu věnující se  
„pandemickému období“, kdy se zájem diváků výrazně přenesl směrem k VOD službám. Žadatel toto 
období přesně popisuj e a uvědomuje si příležitosti i rizika, které takovéto mimořádné události přinášejí. 

 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Doc-Air, z.s. je pionýrem v oblasti VOD distribuce s významným zaměřením na kvalitní a umělecky náročné 
filmy. Profesionální přístup žadatele je zřejmý i z velmi kvalitně zpracované žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PAF distribuce - sezóna 2021 

Evidenční číslo projektu 4068/2020 

Název žadatele PAF, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 02/10/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt distribuční sezóny pro současné krátkometrážní filmy, které jsou charakterizovány 

jako “animované” nebo “experimentální“ či “videoart”. Distribuce má probíhat lokálně v ČR i v zahraničí, a lze 
ji ohodnotit jako nekomerční projekt.  
Místa realizace jsou popsána obecně, a ze žádosti není jasné kde, jak a kdy přesně budou probíhat zejména 
zahraniční on-site eventy. Také pojmenování “distribuce“ je třeba v tomto kontextu chápat jako alternativní 
on-site projekce, které nemají s klasickou kinodistribucí nic společného, a nezahrnují ani VOD.  

Projekt má vlastní kurátory, kteří komponují dramaturgická pásma krátkých děl. Dramaturgie však ze žádosti 

jasná není, a také zcela chybí informace o tvůrcích prezentovaných filmů.  

Dá se říct, že projekt na českém trhu do jisté míry rozšiřuje rozmanitost nabídky.  

 

Organizátoři mají podány žádosti o granty u dalších struktur. Pozitivní stránkou projektu je záměr realizovat 

vícezdrojové financování, uplatnění mediálních partnerů, lokální i mezinárodní partneři a také podpora 

Visegradského fondu.  

 

Z hlediska prezentace rozpočtu, je tento podrobně vysvětlen a okomentován, položky jsou realistické a 

v mnoha položkách jsou kalkulace úsporné.  

 

Slabší stránkou je definice cílových skupin, jejich konkrétní oslovení, jakož i práce s širším publikem, 

návštěvnost.  

Ačkoli organizátoři prokazují dobrou znalost problematiky tvorby videoartu, v projektu je element 

marketingové strategie slabý, omezuje se na okruh zasvěcených a chybí  reflexe, jak tuto bariéru překonat, 

a jak se pokusit oslovit jiné cílové skupiny, například školy atd. 

 

Žádost je oprávněná, do jisté míry odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje informace, které si 

neodporují a přinášejí prezentaci plánované aktivity. 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt se věnuje experimentálnímu filmu a videoartu, a v tomto bodě posiluje projekt žánrovou  

diverzitu distribuční nabídky. V tomto případě se nejedná o klasickou kinodistribuci celovečerního 

filmu, ale spíše o propagaci pásem kratších filmů, site-specific eventů, jak v ČR, tak i v zahraničí, a 

právě proto překvapí, že žadatel v projektu neřeší online zpřístupnění filmů, což by pro projekt mohlo být 

účinnou inovací.  

Kurátorský tým je složen ze dvou osob, Lumíra Nykla a Týny Poliačkové, ovšem o jejich profesních 

formacích, o pojetí selekce filmů, jejichž alternativní distribuce je předmětem této žádosti o financování se 

v podstatě se nic nedozvídáme. Žádost deklaruje, že filmy jsou vybírány na základě výzev, ale jejich kritéria 

nejsou zmíněna. Není tedy jasné kdo a za jakých podmínek může film do výběru přihlásit, a na základě 

jakých parametrů jsou filmy do pásem vybrány. 

Kromě titulu a jmen autorů se tedy ze žádosti vice nedozvídáme, a odtud se odvíjí i problém posoudit, jaký 

může byt dlouhodobý dopad na české prostředí, či jestli je kulturní/výchovná/vzdělávací funkce 

projektu naplněna.  

Předchozí popsané akce sice svědčí o jakési kontinuitě, ale potenciál dlouhodobého fungování projektu by 

měl byt lépe doložen. Žádost obsahuje seznam obdobných projektů v zahraničí, ale není jasné jestli, a 

jak konkrétně s nimi PAF spolupracuje. 

Projekt kritéria a cíle výzvy naplňuje do jisté míry.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým je představen. Je složen z akademiků, kurátorů a teoretiků, kteří vykazují zkušenost 

zejména v oblasti autorské publikace a kurátorství, a jejich kompetence jsou odpovídající a dostatečné 

k tomu, aby program mohl být úspěšně připraven.  

Samotná realizace, propagace a práce s publikem, marketing a komunikace jsou slabší stránkou projetu, 

v každém případě žadatel podrobněji nesdílí, jak je tato část konkrétně zajištěna, a v prezentaci týmu chybí 

solidní kompetence v této oblasti. 

Chybí představení tvůrců propagovaných děl.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tato forma “distribuce“ přispívá k rozmanitosti svou pozicí na rozhraní videoartu, filmu a animace. 

Nevyhraňuje se jen na jednu disciplínu, pozitivní je také množství partnerů projektů, jak mediálních, 

tak profesních. Plánovaná partnerství však jsou popsána velmi obecnými terminy, není jasné v čem 

konkrétně partnerství spočívají.  

V žádosti jsou projeveny snahy prezentovat dobré jméno českých audiovizuálního umění jak v Evropě, tak i 

v zámoří. O kvalitě, obsahu a přínosu děl, se však v žádost nehovoří.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje povinné náležitosti. Po obsahové stránce by projekt mohl být lépe 

popsán. Rozpočet je dobře okomentován, je srozumitelný. Chybí však popis vybraných děl, a žadatel svoje 

aktivity nedává do souvislosti s festivalem, který je stejnou instituci organizován, čímž se projekt ochuzuje o 

kontextualizace. Posoudit žádost je však možné. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je víceméně transparentní a neobsahuje neodůvodněné částky. Plánované náklady jsou 

přiměřené k pokrytí zamýšlených aktivit. Zdůvodnění a výše nákladů jsou úsporné či adekvátní. 

 

Celkový podíl veřejné podpory dosahuje 82%, organizátoři jsou ve stádiu očekávaní odpovědí na žádosti u 

dalších fondů. Představa o financování může být realistická, již se v minulosti několikrát realizovala a 

projekt prokázal potenciál k zajištění vícezdrojového financování, ale zároveň z ní vyplývá, že projekt je 

dlouhodobě závislý na veřejných financích, bez nichž by nebylo možné jej provozovat. Nedaří se mu získat 

komerční partnery a ani financování na lokální úrovni projekt dostatečně nejistí.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Slabou stránkou projektu je, ze žadatele podceňuje otázku cílových skupin. Rozdělení na cílové skupiny je 

velmi schematické, a proto chybí i odpovídající způsob komunikace s potencionálním publikem podle jeho 

specifik. Kdo má být cílovým publikem připravovaných akcí se vlastně nedozvídáme, není jasné, jaké jsou 

věkové kategorie, zda se pracuje se školami, studenty, pro koho jsou organizovány eventy v zahraničí atd. 

Z tohoto důvodu je rovněž těžké posoudit návštěvnost a rentabilitu, a jestli je práce směrem k cílovým 

skupinám tedy efektivní a vhodná.    

 

Popis projektu je dosti kusý a je těžké udělat si jasnou představu, jak akce konkrétně probíhá.  

Marketingová strategie je načrtnuta v obecných konstatacích, a protože v projektu není podrobně 

rozpracována cílová skupina, lze těžko zhodnotit, jestli má navrhovaný postup optimální výsledky.  

časový harmonogram je uveden i v popisu, a dá se ohodnotit jako zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kontinuita aktivit PAF prokazuje určitý význam projektu.  

V realizačním týmu jsou filmoví a umělečtí teoretici a profesionálové, pracující především v kontextu 

badatelském, který dominuje nad stránkou komerční a manažerskou. Přesto PAF prokazuje, že i tato sféra 

může najít financování, a může být za jistých okolností životaschopná.  

Zapsaný spolek má určitou vizi a disponuje praxí v oboru a kreditem. Některé stránky projektu by však 

zasloužily větší pozornost a inovativnost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PAF distribuce – sezóna 2021 

Evidenční číslo projektu 4068/2020 

Název žadatele PAF, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuční projekty – práce s publikem 

Číslo výzvy 2020-3-3-30 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 28. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce krátkých animovaných, experimentálních a videoartových filmů českého a 

částečně slovenského původu, a to v kinech a site specific projekcích v ČR a částečně v SR a v několika 

dalších zemích. Projekt nabízí kurátorský výběr – premiéry nových filmů a tematická pásma ve spojení 

s doprovodným programem v podobě distribučních materiálů, besed a lektorských úvodů.  

   Klíčovou předností projektu je jeho zaměření na menšinovou a alternativní oblast kinematografie, kterým 

se obohacuje distribuční nabídka o díla, jež by se bez zvláštní péče v kinodistribuci zřejmě neobjevila nebo 

ztratila. Další předností projektu je jeho odborné a institucionální zázemí a koncepčně (teoreticky) pojednaná 

žádost. Přesto projekt vzbuzuje řadu otázek k programovému, organizačnímu a finančnímu zajištění. 

   Náplní projektu má být dvacet děl – v seznamu filmů je ale jen 5 jmenovitých titulů v kategorii premiér (v 

celkové délce 170 min.) a dvě nespecifikovaná pásma CZ (10 filmů, 90 min.) a SK (5 filmů, 45 min.), což 

sice dává dohromady 20 děl, ale není uvedeno, v jakých konkrétních programových formátech se budou 

realizovat, čili jak budou vypadat samotná představení (chybí model či příklad). Pro představu o realizaci 

projektu by bylo také potřeba uvést čísla o předpokládaném počtu představení a diváků. Tyto údaje schází 

také ve srovnání s historií projektu: v seznamu distribučních partnerů je přes dvacet položek včetně několika 

zahraničních (což zřejmě odráží předpokládaný počet představení), ale za poslední ročník 2020 se vykazují 

všeho všudy jen dvě domácí představení, a to s návštěvností 90 diváků (také v minulých, nepandemických 

letech žadatel uvádí na jednotlivých akcích řádově desítky diváků, čísla opticky zvedají festivalová uvedení).  

   Žadatel jako „slabou stránku a hrozbu“ uvádí personální zajištění (časové vytížení a fluktuaci), což by 

chtělo vysvětlení jednak proto, že jde o věc, kterou (na rozdíl např. od epidemie) může ovlivnit, jednak proto, 

že projekt má poměrně široké ambice a vzniká otázka, zda je při tom personálním nebezpečí nastavený 

realisticky. Stejnou otázku vzbuzuje finanční zajištění, které je aktuálně nízké a má vysoký veřejný podíl, byť 

ten je oprávněný a rozložený na více zdrojů. Nejasná je také organizační struktura – v seznamu členů 

nejsou uvedeny projektové pozice. 

   Souhrnem: projekt je teoreticky promyšlený, ale prakticky nepříliš konkrétní, nejasná je otázka dopadu a 

dosahu a s tím spojená otázka efektivity používaných nástrojů a také otázka realistického nastavení 

současného projektu. Žadatel uvádí historický přehled činnosti (jejíž objem v čase klesá), ale nevyvozuje 

z toho žádné závěry a neposkytuje vysvětlení. Nastavení současného projektu tak postrádá nejen potřebné 

specifikace a zacílení, ale také opory a komentáře, jakkoli jinak je žádost je zpracována rétoricky obratně. 

   Projekt je prospěšný české kinodistribuci a při zahraniční distribuci slouží také jako nástroj mezinárodní 

propagace, nicméně žádost vykazuje problémy a mohu ji doporučit k podpoře jen s výhradami.  

   Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt rozšiřuje distribuční nabídku o specifické obsahy a formáty, které by byly v kinech (a alternativních 

prostorech) jinak nejspíš nedosažitelné. 

Zvolená strategie odpovídá povaze projektu, obsahuje specifické postupy a práci s publikem, byť není 

dostatečně konkrétní a prakticky rozpracovaná. 

Projekt má potenciál dlouhodobého fungování. 

Důležitou součástí projektu a jeho přidanou hodnotou je jeho část realizovaná v zahraničí. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění vypadá přesvědčivě a zkušeně, životopisy by ale mohly být méně přehlcené soupisy 

celoživotního díla a měly by především podávat informaci o zkušenosti a kompetenci přímo související 

s projektem, a to včetně vymezení konkrétní pozice v rámci projektu – tyto specifikace scházejí.  

Paradoxně žadatel sám uvádí jako slabou stránku a hrozbu personální obsazení, aniž problém vysvětluje a 

nabízí řešení. 

Nicméně lze předpokládat, že realizační tým je schopen projekt úspěšně realizovat. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Význam a přínos projektu spočívá jednak v tom, že obohacuje domácí kinodistribuční a alternativní 

nabídku o specifické obsahy, jednak díky zahraniční distribuci funguje jako nástroj mezinárodní 

propagace čes. kinematografie. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je formálně v pořádku a svědčí o promyšleném přístupu a rétorické zručnosti. 

Některé údaje vzbuzují otázku o jejich vypovídací hodnotě: v prezentaci ročníku 2019 se uvádí poměrně 

vysoké počty diváků při festivalovém uvedení, z čísel ale není jasné, zda se návštěvnost vztahuje k 

předmětné projekci, nebo k celému festivalu, což ve srovnávacím pohledu vypadá pravděpodobněji.   

Chybí věcné a vysvětlující propojení mezi historií projektu a jeho současným nastavením. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je přiměřený, vysoký podíl veřejné podpory je oprávněný nekomerční povahou projektu. 

Slabinou je nízká míra zajištění, ale i to je z uvedených důvodů pochopitelné. 

Vysvětlení zasluhuje také otázka, proč projekt obdržel (případně žádal) podporu Fondem naposledy 

v letech 2015 a 2016 a jak v dalších letech měl zajištěno financování. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie postrádá některé klíčové realizační konkretizace – zejména o programovém formátu 

představení, o předpokládaném počtu představení a diváků. 

Obecně je ale realizační postup koncepční a odpovídá povaze projektu. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel tento projekt provozuje již delší dobu, otázkou jsou výsledky (na webu PAF Aport se nyní 

nabízejí čtyři pásma z let 2015 a 2016), nicméně má přiměřené zkušenosti a lze předpokládat, že je 

schopen projekt realizovat. 

 

 

 


